
 

 

 

 

 

 

  

ŘÍZENÍ ZAKÁZKOVÉ VÝROBY  

Specializované nástroje a moţnost 

systém dále přizpůsobit zvláštním 

poţadavkům. Modulární řešení umoţňuje 

vybrat si jen ty části, které jsou potřeba. 
 

INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Síťový provoz poskytuje aktuální 

informace všem zapojeným pracovním 

pozicím. Datové propojení systému 

HERAKLES s ostatními systémy 

(účetnictví, CAD, TPV…). 
 

MANAŢERSKÉ INFORMACE  

Rychle přístupné souhrnné informace 

získané ze sledovaných evidencí jsou 

cenným nástrojem pro manaţerská 

rozhodnutí. 
 

SLUŢBA TECHNICKÉ PODPORY 

Podpora po telefonu, pomoc při řešení 

provozních problémů, úpravy na míru a 

pravidelné dodávky nových verzí 

systému. 

HERAKLES 

D Ů L E Ž I T É  P R O C E S Y  Z R Y C H L E T E  A  

M Ě J T E  P O D  D O H L E D E M  

Aplikace HERAKLES integruje důleţité 

funkce Vaší společnosti od sledování 

kontaktů se zákazníky přes přijímání 

objednávek, řízení výroby a kontrolu 

stavu zásob na skladě aţ po odbyt a 

fakturaci. Umoţňuje tak hladký průběh 

a podrobnou kontrolu řešení obchodního 

případu. 

Síťový provoz s vysokou úrovní 

zabezpečení dat zajišťuje okamţitou a 

podrobnou informaci všem provozním 

pracovníkům pracujícím na realizaci 

zakázek i souhrnné přehledy těm, kteří 

dělají důleţitá řídicí rozhodnutí. 

Bohaté standardní nástroje, řada 

specifických pomůcek (důleţitá část 

z nich je určena firmám se strojírenskou 

výrobou), široká konfigurovatelnost a 

moţnost po dohodě obohatit systém o 

další funkce, to vše dovoluje zrychlit a 

zdokonalit obchodní i výrobní procesy 

také v prostředí s velmi specifickými 

poţadavky. 
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komplexní podpora 

řízení výrobní firmy 

S O F TWA RE  
A PO DP O RA  
 

S MOŢNOSTÍ SPOLUPRÁCE S  VAŠÍM ÚČETNÍM SYSTÉMEM  



 

 

 

 

 

  

MODULY SYSTÉMU 

OBCHODNÍ PARTNEŘI 

zákazníci a dodavatelé • kategorizace partnerů (firem) do skupin • kontaktní 
osoby • variantní adresy • účty • záznamy o jednáních s partnery 

KONTRAKTACE 

došlé poptávky • vydané nabídky včetně poloţkové specifikace • došlé 
objednávky (sledování stavu: nově přijaté, aktualizované, nevyřízené, 
ukončené…) • ceníky (v různých měnách) • obchodní případy (specifikace 
výčtem objednávek) 

TPV 

číselník nakupovaných / vyráběných poloţek (kategorizace: sluţby / nářadí a 
přípravky / materiál / výrobek / dílec; cizojazyčné názvy, alternativní měrné 
jednotky) • kusovníky • pracoviště • technologické postupy (operace, kooperace, 
nářadí, kopírování postupů) • skladové ceny 

SKLAD 

skladové karty, identifikace poloţek čárovým kódem • limitní mnoţství • 
rezervace poloţek pro zakázky • přehled obratů; příjem, výdej, převod; 
objednávky materiálu a nářadí • měsíční uzávěrky skladu • zpracování inventur 

FAKTURACE 

vydané faktury a dodací listy s moţností úpravy textu • fakturace v cizích 
měnách • cizojazyčné faktury • kurzovní lístky • sledování úhrad záloh a faktur • 
statistika prodeje 

KALKULACE 

plánová kalkulace • výsledná kalkulace • výpočet cen výrobků • evidence 
nákladů na výrobní zakázky 

PŘÍPRAVA VÝROBY 

správa výrobních zakázek (vytváření zakázek poloţkově nebo z objednávek) • 
rozpis zakázek (čerpání ze skladu a interních zakázek, zhromadňování, výrobní 
dávky, rezervace materiálu, konstrukční a technologické údaje s moţností úprav) 

PLÁNOVÁNÍ VÝROBY 

kalendář kapacit technologických pracovišť • lhůtové plánování zakázkové 
náplně (termínová specifikace výrobní náplně – výrobních dávek a operací) • 
denní vytíţenost výrobních kapacit • zásobník práce na období • materiál 
potřebný pro výrobu v daném období • krátkodobé operativní plánování (varianty 
upřesněného plánu na nejbliţší období) 

SLEDOVÁNÍ VÝROBY 

evidence pracovních (úkolových) lístků s moţností jejich hromadného 
generování pro hotové operace dávky / poloţky / sestavy; odepisování hotové 
výroby pomocí čárového kódu; evidence kooperací • evidence neshodných 
výrobků • sledování nákladů na zakázky • moţnost detailního sledování výroby 
po jednotlivých operacích • sledování nedokončené a dokončené výroby 
 



 

 

 

 

 

 

  
SERVISNÍ MODUL 

konfigurace • import a export dat 

SYSTÉMOVÝ MODUL 

správa databáze (zálohování, verze systému) 
správa přístupových práv 

KOMUNIKAČNÍ MODUL 

konfigurace propojení na externí systémy 

GENERÁTOR SESTAV 

tvorba a správa vlastních uţivatelských tiskových sestav 
 

AKTUÁLNÍ  NABÍDKA 
 

Informace o aktuální nabídce 

včetně informací o nově vyvíjených 

modulech získáte na www.drings.cz 

nebo na uvedených telefonních 

číslech. 
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KOMU JE SYSTÉM URČEN 

Systém HERAKLES je určen malým a středním firmám se zakázkovou výrobou. 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Architektura klient-server 

DB Engine Microsoft SQL Server 

Desktop OS Microsoft Windows 2000, XP a vyšší 

Server OS Microsoft Windows 2000 Server a vyšší 

Doplňkový SW účetní systém, specializovaný systém TPV, docházkový systém … 

(nejsou podmínkou) 

 

REFERENCE 

KAŠÍR s.r.o., Turnov (potahování okenních profilů) 

KONVEX - RECEPT OPTIKA, spol. s r.o. (výroba zakázkových brýlových čoček) 

KOVAP, v. d., Semily (výroba hraček) 

TRIGA - MF spol. s r.o., Lomnice n. Pop. (výroba přídavných zařízení pro stavební stroje) 

TRIMA spol. s r.o., Turnov (výroba strojů pro výrobu a zpracování skleněného vlákna) 

a další 

 

O SPOLEČNOSTI 

Firma DRINGS se od svého zaloţení v roce 1992 zabývá poradenstvím v oblasti organizace 

a řízení (včetně řízení výroby) a tvorbou softwaru pro tuto oblast. 

Mezi naše klienty patří ČEZ, a. s. a další energetické firmy, DOPRAVNÍ PODNIK HL. MĚSTA 

PRAHY, PRAŢSKÉ SLUŢBY, TELEFÓNICA O2 a mnoho středních a malých firem i úřadů 

v České republice. 

 

Informace o softwaru: 

Ing. Luděk Hlaváč, tel.: 481 312 286, e-mail: software@drings.cz 

HERAKLES 


